Historisk Forening for Vestsjælland
Referat af generalforsamlingen tirsdag den 10. april 2018 på Hotel Postgården,
Storgade 25, 4180 Sorø.
Årsmødets første del kl. 19-20 var en byvandring i den ældste del af Sorø anført af formanden
Helge Torm. Henved 40 medlemmer fulgte med.
Efter at have berørt historien om byporten, der ikke findes mere, udpegede Torm de mest
interessante bevarede bygninger langs med Storgade og på Torvet, inden man bevægede sig
gennem Klosterporten og ind på Akademiområdet, hvor turen endte ved Ingemanns Hus.
Det blev en spændende tur, men vejret var ikke med os. Det blæste kraftigt fra øst, og vi var
glade for at komme ind til varm kaffe og ostemad på Postgården ved 20-tiden.
Efter kaffen bød formanden kl. 20.30 velkommen til generalforsamlingen, hvor et par
stykker mere sluttede sig til (de kom fra et andet arrangement i byen), så der i alt var 40
deltagere.
Før selve generalforsamlingen bad formanden forsamlingen mindes Erik Højland, som døde
den 15. juni 2017. Han var i nogle år et aktivt medlem af foreningens bestyrelse og turudvalg.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Flemming Bruun som dirigent, hvilket blev tiltrådt. Dirigenten
konstaterede, at indkaldelsen var udsendt pr. mail midt i februar, hvilket er mere end 3 uger
før afholdelsen, jf. vedtægtens § 9.
Til opgaven som referent blev Ole Skude udpeget, da foreningens sekretær ikke var til stede.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Beretningen omfattede redegørelse dels for bestyrelsens arbejde og dels for aktiviteterne for
medlemmerne, ligesom Årbog 2017 blev omtalt.- Taget til efterretning.
(Beretningen i sin helhed sættes ind i Årbog 2018).
3. Regnskab for 2017 ved kassereren.
Kasserer Erik Damm Andersen udleverede et papir med årets driftsregnskab og
aktiver/passiver, underskrevet af revisor.
Årets drift har haft indtægter på 102.937,00 kr. og udgifter på 87.783,08 kr. Det giver et
overskud på 15.153,92 kr.
Foreningen har ingen gæld. Aktiverne er ved årsskiftet 2017-18 på 96.666 kr.
Taget til efterretning.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var iflg. formanden ikke indkommet forslag til behandling.
5. Forslag til budget 2018 og fastsættelse af kontingent.- Bestyrelsen foreslog uændret
kontingent på 175, - kr. årligt.
Det udleverede budget for 2018 blev kommenteret af kassereren. Der er regnet med lige
store indtægter og udgifter på 93.000,- kr.- Vedtaget.
På et spørgsmål om foreningens medlemstal blev oplyst, at der er 285 ”almindelige”
medlemmer og 30 biblioteker, skoler, arkiver og lign., altså ca. 315 medlemmer.
Medlemstallet er svagt faldende med ca. 5 om året.
Der var ingen kritik af forslaget til uændret kontingent på 175,- kr. om året.
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6. Valg til bestyrelsen m.v.
a) På valg var: Erik Damm Andersen og Carsten Egø Nielsen, der begge ikke ønskede
genvalg, samt Ole Skude, der var villig til genvalg.
I stedet for Erik og Carsten foreslog formanden Flemming Bruun, Søborg, og Brian Nielsen,
Skælskør. Begge blev valgt, efter at de havde præsenteret sig for forsamlingen. Ole Skude,
Slagelse, blev genvalgt.
b) Valg af suppleant for 2 år. (Bertel Hansen blev bestyrelsesmedlem efter Erik
Højlands død)
Per Christensen, Slagelse, blev foreslået af Ole Skude og blev valgt efter en kort
præsentation.
c) Valg af revisor for 2 år. På valg var Klavs Flittner.
Klavs Flittner, Korsør, var villig til genvalg og blev genvalgt.
d) Valg af revisorsuppleant for 1 år. På valg var Jens Jeppesen.
Jens Jeppesen, Flakkebjerg, var villig til genvalg og blev genvalgt.
7. Eventuelt
a) Næstformand Kurt Rehder, Frølunde, gjorde opmærksom på foreningens lager af
årbøger, som han ligger inde med. Bøgerne kan erhverves ved henvendelse til
Kurt Rehder.
b) Ole Skude gjorde opmærksom på, at forårets busture i år og sidste år er blevet hurtigt
udsolgt. Vi er glade for successen. Det er dog uheldigt, at turene næsten er udsolgt, før
foreningens medlemmer ser, hvad foreningen tilbyder. Vi kan ikke gøre andet end at tage
mod bestillingerne i den rækkefølge, de kommer ind, så princippet om først til mølle
bliver ikke ændret. Til årets tur til Nakskov by og fjord er der p.t. 17 på ventelisten.
c) Formanden takkede forsamlingen for deltagelsen og dirigenten for god ledelse af
generalforsamlingen.
Til sidst takkede formanden Erik Damm Andersen, Skælskør, der har været med i
bestyrelsen siden 2004 og været kasserer 2006-18, for den store indsats, han har ydet
gennem årene. Erik fik tre flasker vin og en lille tegning af Skælskør bymuseum v/Ole
Skude med hjem.
Der var også en tak til Carsten Egø Nielsen, Slagelse, der ikke var til stede, men
som har været med i bestyrelsen som en særdeles aktiv sekretær 2006-18. Carsten får
flasker og tegning snarest herefter.
Dirigenten kunne kl. 21.05 sige tak til forsamlingen for god ro og orden.

